
Pla Estratègic de Subvencions 2019

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix a l’article 8.1 
la  necessitat  per  a  les  Administracions  Públiques  d’elaborar  un  Pla  Estratègic  de 
Subvencions que expressi la connexió entre els objectius i els efectes que es pretenen 
assolir amb l’aplicació de les subvencions, els terminis necessaris per a la consecució 
dels  objectius  establerts,  juntament  amb  una  previsió  dels  costos  i  les  fonts  de 
finançament  de les subvencions,  tot  supeditat  al  compliment  de la  Llei  d’Estabilitat 
Pressupostària. 

L’elaboració  d’aquest  Pla  Estratègic  de Subvencions té  com a finalitat  dotar  d’una 
major  transparència  la  despesa  pública  que  tingui  caràcter  de  subvenció,  tot 
aconseguint un increment dels nivells d’eficiència i eficàcia en la seva gestió.

El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament dóna suport al compliment de les 
línies estratègiques fixades pel mandat dels anys 2018-2019, el qual esdevé el full de 
ruta de les polítiques que l’equip de govern vol portar a terme en dos anys. 

La vigència del Pla Estratègic de Subvencions és el període pressupostari, en aquest 
cas l’any 2019.

Els eixos d’actuació són:

1. Treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat 
de vida.

Portar  a terme polítiques que evitin la segregació social  i  territorial  i  cooperació 
municipal per garantir l’accés de tota la població als serveis i prestacions socials. 
Donar  suport  a  les  famílies  actualitzant  el  sistema  de  serveis  socials  locals, 
promovent l’autonomia personal i l’atenció a la dependència, l’esport, la cultura de 
proximitat, l’educació i la salut pública, entre d’altres. 

2. Promoure un territori sostenible i un 
desenvolupament econòmic equilibrat.

Garantir  la  sostenibilitat  mediambiental  i  el  desenvolupament  equilibrat  del  territori, 
gestionar els espais naturals protegits i els d’interès local i treballar per l’accessibilitat 
de l’espai públic.

Per dur a terme les accions i desenvolupar les diferents línies d’actuació, cal dotar-les 
dels  recursos  recollits  al  pressupost  que  anualment  aprova  l’Ajuntament  de  Sant 
Vicenç de Torelló.

Els  imports  de  les  subvencions  consten  a  cadascuna  de  les  aplicacions 
pressupostàries del pressupost vigent, que estan detallades a l’Annex que s’adjunta.

A continuació s’analitzen aquestes aportacions d’acord amb els àmbits d’actuació que 
s’estableixen en el Pla d’Actuació del Mandat 2018-2019.



Àmbit d’actuació Pressupost 2019 %

Promoció de l’Educació 5.420,00€ 0,23%
Promoció del Medi ambient 920,00€ 0,04%
Promoció d’ ajuts socials 23.480,00€ 1,04%
Promoció de la Cultura 3.190,00€ 0,14%
Promoció de les entitats locals 14.610,00€ 0,64%
Promoció altres entitats 425,00€ 0,02%
Promoció de l’esport 13.220,00€ 0,58€
TOTAL SUBVENCIONS 61.265,00€ 2,69%

El volum de subvencions corrents pressupostades al 2019 destinades a donar suport a 
activitats municipals és de 61.265,00 euros. D’aquestes aportacions destaquem, per 
una banda,  les destinades a  la  línia  d’ajuts  socials  amb l’1,04% del  total,  que en 
termes  absoluts  representen  23.480,00  euros,  previstos  principalment  per  ajuts 
d’urgència social, i  també per ajuts pel transport escolar i ajuts per l’esport pel risc 
d’exclusió social . Les subvencions consignades per a línies d’actuació relacionades 
amb l’educació suposen un percentatge del 0,23%.  Per altra banda, esmentar la línia 
de promoció del medi ambient que representa el 0,04% , és a dir, 920 euros adreçats a 
accions  relacionades  amb  actuacions  que  fa  especialment  l’  ADF  i  a  l’Associació 
Mediambiental Vall del Ges.

La major part dels recursos del capítol d’inversions reals estan destinats a la promoció 
de nous projectes.

El  finançament  del  Pla  estratègic  de  subvencions  pel  2019  varia  en  funció  de  la 
tipologia de les subvencions. Així les corrents (pressupostades al capítol 4) es financen 
amb  ingressos  corrents,  les  quals  representen  el  2,69%  del  total  del  pressupost 
d’ingressos de la Corporació (61.265,00euros, en termes absoluts). 

Finalment, de l’anàlisi de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
emès per l’Interventor amb motiu de l’aprovació del  pressupost  de l’Ajuntament de 
Sant  Vicenç  de  Torelló  per  a  l’exercici  2019,  es desprèn  que el  Pla  estratègic  de 
subvencions per a aquest exercici s’ajusta al compliment dels objectius que fixa la Llei 
d’Estabilitat Pressupostària, i que per tant les subvencions consignades en aquest pla, 
així com els recursos que les financen també es supediten als mateixos objectius.



ANNEX



 
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

Grup de 
Programa

Capítol Subconcepte
Denominació 

Aplicació 
Pressupostàri

a

Consignació Objecte Procediment de 
Concessió

323 4 4800000
Subvenció AMPA 

IES Cirvianum
500,00€

Promoció de l’Educació
Concessió directa

323 4 4800003
Subvenció AMPA 
Escola Lloriana, 

llibres de text
3.000,00€

Promoció de l’Educació
Concessió directa

323 4 4800004
Subvenció AMPA 

Llar infants
1.000,00€

Promoció de l’Educació
Concessió directa

330 4 4800026
Subvenció material 

CEIP Lloriana 320,00€
Promoció de l’Educació

Concessió directa

323 4 4800029

Subvenció Escola 
Lloriana, festa de les 

lletres
600,00€

Promoció de l’Educació
Concessió directa
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231 4 4800040 Despeses socials 21.480,00€ Promoció Ajuts socials Concurrència competitiva

330 4 4800005
Subvenció 

Agrupació Cultural 
St. Vicenç

650,00€ Promoció de la cultura Concessió directa

330 4 4800006
Subvenció Grup 

Caramelles
320,00€ Promoció de la cultura Concessió directa

330 4 48000034
Subvenció Colla 

Geganter i Grallers
640,00€ Promoció de la cultura Concessió directa

330 4 4800042
Entitat Cultural 

Borgonyà
320,00€ Promoció de la cultura Concessió directa

330 4 4800011
Subvenció Coral 

Lloriana
470,00€ Promoció de la cultura Concessió directa
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330 4 4800012
Subvenció Coral 

Lloriana Jove
470,00€ Promoció de la cultura Concessió directa

330 4 4800017
Subvenció Puntaires 

St. Vicenç
320,00€ Promoció de la cultura Concessió directa

341 4 4800000
Subvenció C. D. 

Borgonyà
2.500,00€ Promoció de l’Esport Concessió directa

330 4 4800032
Subvenció Casal de 
la Gent Gran de St. 

Vicenç
3.500,00€ Promoció Entitats Locals Concessió directa

330 4 4800000
Subvenció Casal de 

la Gent Gran de 
Borgonyà

4.200,00€ Promoció Entitats Locals Concessió directa

330 4 4800002
Subvenció telèfon 
Casal Gent Gran 

Borgonyà
300,00€ Promoció Entitats Locals Concessió directa
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330 4 4800010
Subvenció Grup 

Ocellaires
320,00€ Promoció Entitats Locals Concessió directa

330 4 4800033
Subvenció telèfon 

Casal Gent Gran St. 
Vicenç

350,00€ Promoció Entitats Locals Concessió directa

330 4 4800025
Subvenció 

Associació Donants 
de Sang

400,00€ Promoció Entitats Locals Concessió directa

341 4 4800035
Subvenció U. E. 

Sant Vicenç
6.000,00€ Promoció de l’Esport Concessió directa

231 4 4800037
Subvenció despeses 
Bar Casal Gent Gran 

St. Vicenç
700,00€ Promoció Entitats Locals Concessió directa

341 4 4800043
Subvenció Club 
Tennis Torelló

320,00€ Promoció de l’Esport Concessió directa
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341 4 4800045
Subvenció Club Patí 

Lloriana
700,00€ Promoció de l’Esport Concessió directa

341 4 4800046
Subvenció Tennis 

Taula
700,00€ Promoció de l’Esport Concessió directa

414 4 4800028 Subvenció ADF 600,00€ Promoció del Medi Ambient Concessió directa

342 4 4800048
Subvenció esports , 
risc exclusió social

2.000€ Promoció ajuts socials Concurrència competitiva

342 4 4800049
Subvenció Trail 3 

Batlles
3000€ Promoció de l’Esport Concessió directa

330 4 4800000
Associació 

Mediambiental Vall 
del Ges

320€ Promoció del Medi Ambient Concessió directa
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231 4 4800047
Subvenció Caritas 

Diocesana
320€ Promoció Entitats Locals Concessió directa

231 4 4800050
Cooperatives rurals 

de dones 
cameruneses

425€ Promoció altres entitats Concessió directa

330 4 4800051
Associació de veïns 

de Borgonyà
4.200€ Promoció entitats local Concessió directa
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